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 ، ووس خـفٍص ووس هتسًَ ووس خؼَيَ حنمسٍ ، هلل إذلس ٕإن -

 ، هل مضل فال هللا هيسٍ من ، ٔأغامميا وسُئات ٔأهفس يا رشور من ابهلل وهؼوذ 

 ، هل ُادي فال ًضول ومن 

 ورسوهل غحسٍ محمسإ ٔأن ؤأصِس هل رشًم ال وحسٍ هللا ٕإال ٕإهل ال ٔأن ؤأصِس 

 ، محمس هحُِيا ُسي إمِسي ؤأحسن ، هللا نخاب إحلسًر ٔأظسق فٕان تؼس ٔأما

 إميار يف ضالةل ولك ضالةل تسػة ولك تسػة حمسزة ولك حمساثهتا إٔلمور ورش 

 ،، تؼس ٔأما مث

 ومع : حصَح إٔلدب إملفصدهحسٔأ يف حمكةل رشح  -

 

 
 

 

 

 

 المحاضرة الثانية
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 إمرشح :✿

 إملؤمن مصأٓة ٔأدَِ : فَِ جضخَِ توَؽ ، فض حَّ إملؤمن ابملصأٓة ، ٔكهم حصى هفسم ! -

 ُشإ إحلسًر فَِ حر ػىل ٔأن حكون ٔلدِِم اكملصأٓة ، فرًتَ حماسن ٔأحوإهل ، وثحؼثَ ػىل إمضكص ،  -

 ومتيؼَ من إمكرب ، فكام ٔأهم حصى مٌَ غَواًب ، التس ٔأن حًصَ حماسن ٔأذالكَ .

 نام كِل  وإمعاحة ساحة -

 مع إمييب ٔأهَ غيسما كارتت إمليَة ٔأيب طامة : وكضَة ٔأن إمعاحة ساحة ، ٔأدل دمَل ػوهيا

 ظىل هللا ػوََ وسمل ، وأٔرإد أٔن خيصجَ من إمكفص ٕإىل إإلسالم ، فلال هل : اي مع !  

 كل لكمة أُحاّج كل هبا غيس هللا ًوم إملِامة ، فٌظص ٕإىل ظيادًس إمكفص ، 

 فلاموإ هل : أٔحصؾة غن مةل غحس إملطوة ؟ فاكن أٓدص ما كال : أٔهَ ػىل مةل غحس إملطوة ، 

ََ غيم !ومات ػىل ذكل ،   خفصج إمييب حًزيًا وُو ًلول : ٔلس خـفصن كل ، ما مل أُه

 إمضاُس : ٔأن إمعاحة جيص ظاحدَ ٕإما ٕإىل إميجاة وٕإما ٕإىل إمِالك ، وإملصء ػىل دٍن ذوَهل فاهظص من ُُتانِل ! -

 ومكن يف ُدفِة ، نام كال إمضافؼي :، فٕاذإ رٔأًت مٌَ غًَحا فؼاجلَ ، ٔأو فبٔذرٍب وإهعحَ  -

َْ  يف إميعَحةَ  إهِْفَصإِدي :: وجٌِّحين يف ِتُيْعِحمَ  سينثََؼم    إدلاػ

ن  
ِ
 إس امتػَ أٔرىض ال إمخوتَخِ  من هَْوٌع :: إمي اِس  تَْيَ  إميُّْعحَ  فَا

 فدؼغ إمياس ًظن ٔأهَ ٕإذإ رٔأى من ٔأدَِ غَة ، التس ٔأن ًيعحَ ػىل إملٔل ! -

شإ دطبٔ هحري وخمامف مخؼاممي   إإلسالمفِشهص ُشإ إمؼَة فَِ .. ُو

 إميعح ٔأمام إمياس فَِ من إمفضَحة ما فَِ .

خحسث ػىل إمللٔ  -  خبالف ما مو حلكم خشط ثضئ ًيلغ فَِ غصوة إإلسالم غصوٌة غصوة ، ًو

 :: مفا كِل يف مٔل ، التس أٔن ٍُصّد ػىل مٔل ::

 

لسحون يف ػوامء إٔلمة ػىل مٔل ، -  اكنذلٍن ًطؼيون يف زوإتت ُشإ إدلٍن ، ًو

 لول : ىصد ػوهيم يف دفِة ، حىت ال هفضح ٔأمصمه !!فِل وسكت وه

 ما كِل يف مٔل ، التس ٔأن ٍُصد ػىل مٔل . –فكام ٔأسوفٌا  –ُشإ فِم مـووط 
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 وكس كِل يف مؼىن ُشإ إحلسًر ٔأًًضا : ٔأن إملصأٓة حُصي إإلوسان ما خيفى ػوََ من ظورثَ ؛  -

َُعوح ما حيخاج ٕإىل ٕإظالحَ ، فكشإ إملؤمن نومؤمن اكملصأٓة  ًٍُزل ما تَ من إمؼَوب ؛ إبػالمَ وثيخهيَ ػوهيا . م

 وكاموإ ٔأن جضخهيَ إملسمل ابملصأٓة ، ًسل ػىل إصرتإط إمعفاء وحسن إخلوق مع ٔأدَِ ، حىت ٍكون كسوة مـرٍي . -

 وكِل ٔأًًضا : ٔأن إمدضخَِ ابملصأٓة كوٌل توَؽ تسًع ، فوو إسدضؼصان مثاًل ػسم وجود ُشٍ إملصأٓة ،  -

َُعوحِا ؟!! ابمطحع ال .ُل جس خلمي إحل   َاة ؟!! ُل ٍصى إملصء غَوب هفسَ م

 

•••••• 

 هبئت ٕإىل رشح إحلسًر إمثاين يف ُشإ إمحاب : -

 
 إمرشح : ✿

ه َماإملؤمن ٔأدو إملؤمن ، ُشإ نلوهل ثؼاىل  -
ِ
ْدَوٌة " إمُْمْؤِمٌُونَ  " إ

ِ
 إ

 :ويف حمتة ُشإ إحلسًر ملذضَات إٔلدوة " ػالمات إٔلدوة " ، ويه  •

 وحيوطَ من ورإئَ -2ٍكف ػوََ ضَؼخَ                                                            -1

 ي حيافظ ػىل ماهل وجتارثَ من إمخوف .ٍكف ػوََ ضَؼخَ : أٔ  -

 حيوطَ من ورإئَ : حاطَ حيوطَ حوًطا وِحِاًطا ، ًؼين ٕإذإ حفظَ وظاهَ وذب غيَ ، وكِل : حيفظَ يف ؾَخذَ . -

 . " ال ًؤمن ٔأحسمك حىت حُية ٔلدَِ ما حُية ميفسَ "يف ُشإ إحلسًر حصص إٔلخ ػىل ٔأدَِ  ، نام كال إمييب  -

 ومٔلسف ُشٍ إملؼاين ضاغت يف زمن إمـصتة إذلي حنَاٍ ! -
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 وذلكل التس من ِذهص تؼغ من ُشٍ إملؼاين إميت حتوم حول إٔلدوة : •

 فبٔدوك من إمًسة : ًؼين من وإدلًم ٔأو من ٔأحسُام، إٔلخ من إمًسة ، إإلذاء مؼياٍ يف إنوـة : ✿

و َمن مج   ؼَ وٕإايك ظوة ٔأو تطن ، وكس ٍكون إمعسًق ٔأو إمعاحة كل ٔأخ .ُو

 ." ي إٔلخ ٔأًذا ؛ ٔلن كعسٍ كعُس ٔأدَِ مس"  كال تؼغ إميحوًي: -

 ويف إحلسًر ٔأن إمييب ظىل هللا ػوََ وسمل أىٓخ تي إملِاجٍصن وإٔلهعار ، -

 تُهنم تبٔدوة إإلسالم وإإلميان .ٔأي : ٔأمّف  

 إُتاذ إإلدوإن ، ًؼين ٔأن ثخزش ٔأٌخ كل يف هللا . وإمخبيٓخ ُو : -

 : وذلكل كال إمييب ظىل هللا ػوََ وسمل يف ظفة ٔأيب جكص ريض هللا غيَ -

 " مو نيُت مذزًشإ ذوَاًل ، الُتشت أٔاب جكص ذوَاًل ، ومكن أٔدوة إإلسالم " . 

 أٓن ػىل مخسة أٔوجَ :وكس جاء إإلذاء يف إملص  ✿

 إٔلخ من إٔلب وإٔلم ٔأو ِمن ٔأحسُام ) ٔأدوة إمًسة ( . إٔلول :

ن " ومٌَ كوهل ثؼاىل 
ِ
ْدَوةٌ  هَلُ  اَكنَ  فَا

ِ
َِ  إ ّمِ ُسُس " فَِلُ  إمسُّ

َغْت ويف سورة إملائسة  َُ  هَلُ  " فََطو  َِ " كَْذلَ  هَْفُس  أَِدِ

 

 إٔلخ من إملدَةل  إمثاين :

  ومن كوهل ثؼاىل
ِ
وًدإ "  أََذامهُْ  ػَادٍ  ىَلى " َوإ ىَلى و ُُ

ِ
 َظاِمًحا " أََذامهُْ  زَُمودَ  " َوإ

 

 إٔلخ يف إدلٍن وإملخاتؼة  إمثامر :

َِ  " فَبَْظَحْحُت ومٌَ كوهل ثؼاىل  ْدَوإاًن " ِتيِْؼَمخِ
ِ
 إ

 

 إٔلخ يف إملودة وإحملحة إمصإتع :

نْ  ُظُسوِرمِه  يِف  َما " َوىََزْغيَاومٌَ كوهل ثؼاىل  ْدَوإاًن " ِؿلٍّ  ّمِ
ِ
 إ
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 إٔلخ مبؼىن إمعاحة إخلامس :

ن  ومٌَ كوهل ثؼاىل 
ِ
َشإ " إ  هَْؼَجًة " َوجِْسُؼونَ  جِْسعٌ  هَلُ  أَيِخ  َُ َٰ

 

 ؤأاًي اكن من ُشٍ إملؼاين إميت ذهصانُا ... فٕان من طحَؼة إإلوسان ٔأن ٍكون ٔأمفًا مبٔموفًا ؛ ٔلهَ ٌس خؼي  -

 مليوطة تَ يف إدلهَا ، ُشٍ إمصساةل يه غحودًة هللا من ذالل ُشٍ إٔلدوة ػىل ٔأدإء إمصساةل إ

 وإدلغوة ٕإىل غحادثَ س ححاهَ وثؼاىل . 

 ؤأغظم ٔأهوإع إٔلدوة ػىل إإلطالق ، يه ٔأدوة إدلٍن وإإلسالم وإإلميان ؛ -

 .ٔلن إإلوسان ًخجصد فهيا مصتَ ثحارك وثؼاىل  

 

ا :وكس زخت ٔأًًضا يف س ية إمييب أٔحادًر نثرية ، ثحي مؼىن ُ ✿   شٍ إٔلدوة إإلمياهَة ، أٔصُِص

  إجلسس مثل وثؼاطفِم وحصإمحِم ثوإدمه يف إملؤمٌي مثل} "  كوهل ظىل هللا ػوََ وسمل -1

 { . وإذلى ابمسِص إجلسس سائص هل ثسإغى مٌَ غضو إص خىك ٕإذإ

فصح مفصهحم  -  ،فِشٍ ٔأمة ًُلال غهنا ٔأمة إجلسس إموإحس ، ُتَل ٔأن إملسمل حيزن حلزن ٕإدوإهَ ًو

 تل من إملمكن ٔأن ًرض هفسَ مَيفع ٔأذاٍ إملسمل . 

 ومكن مٔلسف إهلوحت مثل ُشٍ إملوإٍزن يف غرصان وفلست ُشٍ إملؼاين وضاغت ! -

 

شإ ٕإجصإُمي جن أٔدمه  - ملا دذل ُو ومن مؼَ من ٕإدوإهَ مسجًسإ همجوًرإ تال ابب ، فوام إرإدوإ أٔن  رمحَ هللا : –ُو

 ًياموإ ، انموإ وكام ُو وإوسّل من تُهنم ووكف ػىل إمحاب ، فوام أٔظححوإ وجسٍو كامئًا ملام إمحاب ، فلاموإ : ملَ ؟!

 كال : ٔأردت أٔن أٔكوم ملام إمحاب ؛ دض َة أٔن ًعَحنك إمربد .

 

 ، كال رسول هللا ظىل هللا ػوََ وسمل " :ن ًؼسٍكصب ويف حسًر إمللسإد ج -2

َذإ)   
ِ
َُ  َأَذاٍُ  أََحُسمكُْ  أََحة   إ ْؼِوْم َُ ٍُ  فَوْ اي 

ِ
 ( إ

 فِشإ من متام إٔلدوة ، ٔأهم ٕإذإ ٔأحدحت ٔأحًسإ يف هللا ٔأن ُترٍب تشكل . -
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 . ٕإدوإىنك " تبًٔسي ومَيوإ إخلول، وسسوإ إملياهة، تي وحاذوإ إمعالة، أٔكميوإ»" حىت يف وكت إمعالة ...  -3

 

 كًصة يف هل أٔذا زإر رجال " أٔن رسول هللا ظىل هللا ػوََ وسمل غنوغن ٔأيب ٍُصصة ريض هللا غيَ كال  :  -4

 كل ُل كال إملًصة ُشٍ يف يل ٔأذا ٔأًرس كال حًصس أٍٔن كال ػوََ أىٔت فوام مواك مسرجذَ ػىل هل هللا فبٔرظس ٔأدصى

 نام أٔحدم كس هللا تبٔن ٕإمَم هللا رسول فٕاين كال وجل غز هللا يف أٔحدحخَ أئن ؿري ال كال حصهبا هؼمة من ػوََ

. "  فَِ ٔأحدحخَ  

 

 رسول هللا ظىل هللا ػوََ وسمل : غن إجن معص ريض هللا غيَ كال : كال  -5

َُّما"   َِ  كَالَ  إْمصِئٍ  أًَ  " َأَحُسُُهَا هِبَا اَبءَ  فَلَسْ  ، اَكِفصُ  ايَ :  َلِدِ

 ص ُشإ إحلسًر ؛ ٔلن ُشٍ إملكمة وسمؼِا نثرًيإ إمَوم !وكس ثؼمسان ذه -

صيم إمياس ابمكفص .  فكثري من إمياس ًُطوق إمؼيان نوساهَ ٍو

 ونفص ػي -2نفص هوع                  -1وإمكفص هوػان :  -

شإ هلمي ػوََ إحلجة إمحَاهَة  -  ، ٔأما نفص إميوع فكٔن هلول : من فؼل نشإ فلس نفص ، ُو

 ِا التس ٔأن ٍكون جمهتًسإ وػىل درإًة .وإذلي ًلمي 

 ؤأما نفص إملؼي : فال جيوز حكفري إملؼي ٕإال تؼس ٕإكامة إحلجة ػوََ ، وإذلي حينك ػوََ ابمكفص ػاملًا جمهتًسإ ال ؿري . -

 

دضِّىى يف موت ٔأُل إملؼايص وإذلهوب ػىل إملؼعَة ، - ال ثسري تبٔي صئ خُيت  تفبٔه فكثري من إمياس ًدضفّى ًو

 كوحم تؼي إمييب حسًر وإكصأٔ فلس ثُخذىل مبثل ما إتُخىل تَ ُشإ إمؼايص فمتوت ػوََ ، ، وإمؼربة ابخلوإثمي ، كل 

 ذرإع وتُهنا تٌَُ ٍكون ما حىت إجلية ٔأُل تؼمل مَؼمل أٔحسمك ٕإن "  كال إمييب ظىل هللا ػوََ وسمل

 تٌَُ ٍكون ما حىت إميار أُٔل تؼمل ملمَؼ ٔأحسمك وٕإن.. فِسذوِا إميار أُٔل تؼمل فِؼمل إمكذاب ػوََ فُس حق 

 "  فِسذوِا إجلية أُٔل تؼمل فِؼمل إمكذاب ػوََ فُس حق ذرإع وتُهنا

ل إمزمن مَؼمل إمصجل وكال " ٕإن  إميار، أُٔل تؼمل هل خيت مث إجلية، ٔأُل تؼمل إمطًو

ل إمزمن مَؼمل إمصجل وٕإن   إجلية " . أُٔل تؼمل هل خيت مث إميار، أُٔل تؼمل إمطًو
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ًشُة نوـالم إههيودي فِؼودٍ يف مصض إملوت ، كال : كل ال ٕإهل ٕإال هللا ،  ص ٕإىل إمييب ظىل هللا ػوََ وسملإهظ -

فِيظص ُشإ إمـالم ٕإىل أٔتََ ، فِلول هل : أِٔطع أٔاب إملامس ، فِيطق إمضِادثي ، وخيصج إمييب ظىل هللا ػوََ وسمل 

لول : إذلس هلل   إذلي أٔهلشٍ يب من إميار " .من غيسٍ مس خخرًشإ مهتواًل ضاحاًك ، ًو

 فِشإ ٔأحة ٕإمَيا ، ٔأن ٌُسمل إماكفص ؤأن ًخوب إمؼايص ٔأوىل من ٔأن ميوت إماكفص ػىل نفٍص ،  -

 ؤأن ميوت إمؼايص ػىل مؼعَخَ .

 

 ظسكة، كل ٔأدِم وجَ يف " ثخسمم وغن أٔيب ذر ريض هللا غيَ كال : كال إمييب ظىل هللا ػوََ وسمل -6

 إمصديء نوصجل وترصك ظسكة، كل إمضالل أٔرض يف إمصجل وٕإرصادك ظسكة، إمليكص غن وهنَم ابملؼصوف وأٔمصك

 أٔدِم دمو يف دموك من وٕإفصإؿم ظسكة، كل إمطًصق غن وإمؼظم وإمضونة إحلجص وٕإماطخم ظسكة، كل إمحرص

 ظسكة " . كل

 

َصٍَْصةَ  أيَِب  َغنْ  -7 ِ  َرُسولُ  كَالَ :  كَالَ  غيَ هللا ريض ُُ ُ  َظىل   إّلل  َِ  إّلل  َْ َ  : َوَسمل َ  ػَو

ُّوإ َحىت   ثُْؤِمٌُوإ َواَل  ، ثُْؤِمٌُوإ َحىت   إمَْجي ةَ  ثَْسُذوُونَ  " اَل  ءٍ  ػىََل  َأُدمُّنُكْ  ، أََواَل  حَتَات َذإ ََشْ
ِ
؟ فََؼوُْخُموٍُ  إ  حَتَاتَخُْتْ

اَلمَ  أَفُْضوإ   " . تٌَُْنَُكْ  إمس 

 

ياك ٔأًًضا أآثر مصوًة غن إمعحاتة يف إ -  ٔلدوة ، مهنا :ُو

َِ  جَُسمِلُّ  َأِدِمَ  ُود   كَلَ  ًُْعِفيَ  " زاَلثٌ  كول معص ريض هللا غيَ -1 َْ َ َذإ ػَو
ِ
َُ  إ عُ  ، مَِلَِخ   ، إمَْمْجِوِس  يِف  هَلُ  َوثَُوِسّ

َِ  ِتبََحِةّ  َوثَْسُغوٍُ  ائِ َِ " . أمَْسَ َْ َ م
ِ
 إ

 

َذإ"   وكال أًٔضا -2
ِ
ُ  َرَزكَمَ  إ َِ  فَدََضخ رْ  ، ُمْسمِلٍ  إْمصِئٍ  ُود   إّلل  َخَطْؼَت  َما ِت  . " إس ْ

 

َْمَ "  وكال أًًٔضا ريض هللا غيَ -3 َ ْدَوإنِ  ػَو
ِ
ْسقِ  اِب ُمْ  ، َأْنيَاِفِِمْ  يِف  فَِؼْش  إمِعّ هن 

ِ
َذاءِ  يِف  َزٍْنٌ  فَا   ، إمص 

ةٌ   " . إمَْحالءِ  يِف  َوػُس 
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ْدَوإهِ  ِمنْ  إَلخَ  ًَْشُنصُ  " ريض هللا غيَ واكن مُعَصَ  -4
ِ
َْلِ  َِ إ ةَلٍ ! ِمنْ  أَْطَومََِا َما: "  فََُِلولُ  ، اِبنو  َْ َ  " م

َذإ 
ِ
ـََسإةَ  َظىل   فَا ، ؿََسإ إمْ َِ َْ َ م

ِ
َذإ إ

ِ
َُ  فَا ، ؛ مَِلَِ َُ َم َُ  أَوِ  إمََْتَ  " . إْغَخيََل

 

ْدَوإيِن  أََحةُّ "  : َغح اٍس  إجْنُ  وكَالَ  -5
ِ
يَل   إ ِ

ي إ ِ َذإ إذل 
ِ
َُ  إ َذإوَ  ، كَِدويَِن  أَثَُُْذ

ِ
َُ  ِؾْحُت  إ  . " ػََشَريِن  َغْي

 

  غَادة، اكهت مًصضا اكن فٕان أٔثٌُاٍ، إٔلخ إفذلسان ٕإذإ نيّا»  ن إجن مسؼود ريض هللا غيَ كال :وغ -6

  «زايرة اكهت ذكل ؿري اكن وٕإن غوان، اكهت مضـوال اكن وٕإن

 

 من ٍُكرث إملصإء ٌُض ت ، " اي تيّن ! من مل ميكل مساهَ ًيسم ، و  وكس كال ملامن إحلكمي التيَ : -7

 ومن ًُعاحة ظاحة إمسوء ال ٌسمل ، ومن ًعاحل إمعاحل ًـمن " .

 

 دهَاٍ، ذُحت ابٔلمصإء إس خرّف  ومن أٓدصثَ، ذُحت ابمؼوامء إس خرّف  من» :إملحارك إجن وكال -8

 . «مصوءثَ ذُحت ابإلدوإن إس خرّف  ومن 

 

 من حلوق إٔلدّوة :  ✿

 يف إإلسالم ، مزم مِا حلوق جية ٔأن حُصإغى :ملا اكن مٔلدوة ُشٍ إملاكهة  -

 مفثاًل هنىى إإلسالم غن إإلثَان تبٔس حاب إمُفصكة وإمخيازع تي إإلدوإن ، • 

 اكمسرًصة وإهلمز وإنومز وإمخياجز ابٔلملاب وإمخجسس وإمـَحة وإهمنمية ؛ ٔلن ُشٍ إٔلمور ثوؾص إمعسور .

ُسمّل ػوََ ٕإذإ ملَِ ، ٔأًًضا مٔلخ ػىل ٔأدَِ من إحللوق : ٔأن ٌُضّمخَ إٕ •  يعحَ ٌو ؼودٍ ٕإذإ مِصض ، ًو ذإ غطس ، ًو

صد غن غصضَ ٕإذإ إىهُتم ٔأمامَ " . سلَِ ٕإذإ غطش ، ٍو طؼمَ ٕإذإ جاع ، ٌو  وجيَحَ ٕإذإ وّجَ ٕإمََ دغوة ، ًو

•••••• 

 ٕإن صاء هللا ثؼاىل –هلف ُيا ووس خمكل يف إملصة إملادمة 


